
 
 

REGULAMIN STROJÓW MECZOWYCH W ROZGRYWKACH EKSTRAKLASY FUTSALU 
NA SEZON 2014/2015 

 

1. Zakres zastosowania  

Niniejsze przepisy mają zastosowanie dla wszystkich klubów uczestniczących w rozgrywkach 
prowadzonych przez Futsal Ekstraklasę sp. z o.o., chyba że z odrębnych przepisów Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o. wynika inaczej. 

 
2. Podstawowe zasady 
 
Żadne z umieszczonych na strojach rodzajów identyfikacji nie mogą stykać się z innymi 
elementami pojawiającymi się na stroju (numer, litery, symbol). 
 
3. Logo Klubu 
 
Emblemat, herb lub znak klubu musi znajdować się na przedniej części koszulki, na wysokości 
lewej części klatki piersiowej. 
 
4. Logo Futsal Ekstraklasy  
 
Kluby zobowiązane są do zamieszczenia logotypu Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. zgodnie 
z dostarczonym przez Spółkę wzorem. Logo o wymiarach nie mniejszych niż 84 mm x 48 mm 
(po uwzględnieniu powierzchni chronionej) należy umieścić maksymalnie 5 cm od dolnej  
krawędzi prawego rękawa. W przypadku bluz bramkarskich oraz koszulek z długim rękawem 
logo należy umieścić maksymalnie 10 cm i nie mniej niż 5 cm powyżej łokcia. 
 
5. Numer i nazwisko zawodnika 
 
Identyfikacja zawodnika musi być możliwa dzięki umieszczeniu na tylnej części koszulki oraz 
przedniej części spodenek numeru zawodnika oraz dodatkowo na tylnej części koszulki, 
bezpośrednio nad numerem, nazwiska (imienia/pseudonimu w przypadku zawodników 
zagranicznych). Nazwisko/imię/pseudonim zawodnika na koszulce musi być zgodne z danymi 
zamieszczonymi na oficjalnej liście zawodników zgłoszonej do Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. 
 
6. Reklama sponsorów rozgrywek 
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące zamieszczania logotypów sponsorów, zawiera  załącznik  
nr 2 Regulaminu Rozgrywek, a informacje o  zobowiązaniach klubów przedstawiane są 
w komunikatach zarządu spółki. Brak wypełnienia zobowiązań skutkuje karami 
regulaminowymi w tym niedopuszczeniem do zawodów. 
 



7. Gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów MP (opcjonalnie) 
 
Kluby, które w poprzednich latach wywalczyły tytuł Mistrza Polski mogą zamieścić na 
strojach meczowych gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów. Rozmiar 
i usytuowanie gwiazdek jest dopuszczalne w następujący sposób: wysokość maks. 2 cm na 
przedniej części koszulki, na wysokości klatki piersiowej nad emblematem, herbem 
lub znakiem klubu. Liczba gwiazdek musi odpowiadać liczbie wywalczonych tytułów Mistrza 
Polski. 
 
 
 
Wzór logo Futsal Ekstraklasy z opisem 
 

 


